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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Williams (2009) dalam bukunya Williams menjelaskan  Animasi adalah sebuah 

kumpulan  gambar bergerak. Dimana gambar tersebut mampu menceritakan 

sebuah cerita dan berinteraksi dengan sesama gambar lainnya yang terdapat dalam 

dunia yang sama. Sebuah animasi juga dijelaskan bahwa mereka mempunyai yang 

memiliki dunianya sendiri dengan kurun waktu mereka sendiri pula. (hlm. 11 -16) 

2.2.  Jenis Animasi 

Pembagian jenis – jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya paling sering 

digolongkan menjadi 2D Animation, 3D Animation, Stop Motion Animation. 

Withrow (2009) 2D Animation atau yang lebih dikenal dengan Two Dimentional 

Animation adalah animasi yang berbasis gambar yang mengandalkan dua sumbu 

kedalaman yaitu  sumbu-x (panjang) dan sumbu-y (lebar). Biasanya 2D 

Animation diasosiasikan dengan penggunaan teknik mulai terciptanya animasi 

melalui gambar tangan atau teknik menggunakan pita seluloid. (hlm. 170) 

 Kini pembuatan film dua dimensi sudah tidak lagi menggunakan pita 

seluloid, akan tetapi teknik yang digunakan tidaklah berubah. Pembuatan film dua 

dimensi sudah menggunakan media digital dengan teknik penggambaran frame-

to-frame gambar dengan sedikit perubahannya atau pose-to-pose dengan 

menggambar gerakan utama terlebih dahulu baru kemudian dilengkapi detail 

perubahan gerakannya (inbetween) (Williams, 2009). 

2.3. Shots 

Bowen & Thompson (2013) Menyatakan bahwa shot merupakan sebuah gambar 

yang ditangkap kamera yang menunjukan suatu action (pergerakan tertentu) atau 

suatu adegan / kejadian. Shot juga merupakan satuan terkecil pembangun sebuah 

scene (adegan) atau Motion Picture (film). (hml. 284) 
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Gambar 2.1. Extreme Long Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

 

 Menurut Bowen & Thompson (2013) shot juga dapat dibagi menjadi tiga 

jenis shot dasar dan pengembangannya yaitu: 

2.3.1    Long Shot (LS) / Wide Shot (WS) 

LS / WS adalah shot yang menyajikan penglihatan suasana atau tempat secara 

luas. Dengan LS kita dapat melihat keadaan di sekitar (latar belakang atau 

environment) objek atau karakter utama dalam sebuah kesatuan gambar. Sehingga 

fokus atau pandangan penonton lebih diarahkan untuk melihat latar belakang dari 

pada karakter atau objek utama dari shot tersebut. LS juga dapat digunakan untuk 

menunjukan waktu, tempat, suasana dari sebuah shot.  

a) Extreme Long Shot (XLS / ELS) / Extreme Wide Shot (XWS / EWS) 

Biasanya digunakan untuk menunjukan adegan yang berada diluar 

ruangan. Cocok digunakan untuk establishing shot karena menunjukan 

sebagian besar dari latar belakang atau keadaan sekitar sebuah shot. Pada 

shot ini benda, orang, atau karakter utama dari terlihat sangat kecil 

dibandingkan dengan latar belakang atau environment dimana ia berada, 

bahkan hampir tidak terlihat atau bahkan tidak ada sama sekali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Very Long Shot (VLS) / Very Wide Shot 

VLS dapat digunakan untuk menangkap adegan didalam maupun luar 

ruangan. Khusus untuk pemakaian didalam ruangan, hanya dapat 
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Gambar 2.2. Very Long Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

 

Gambar 2.3. Long Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

 

digunakan apabila besar ruangan mendukung penggunaannya shot  ini. 

Contoh tempat-tempat yang memungkinkan digunakanya shot ini adalah 

dalam sebuah gudang besar, pabrik-pabrik luas, ruangan pesta (ballroom), 

atau ruangan yang memiliki jarak panjang dan lebar dan tinggi yang cukup 

luas. Pada shot ini objek atau karakter utama dapat terlihat namun detail 

khusus tidak dapat terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Long Shot (LS) / Wide Shot (WS) / Full Shot 

Shot ini dapat digunakan dalam pengambilan adegan didalam maupun 

diluar ruangan. Shot ini menangkap keseluruhan dari objek maupun 

karakter utama dalam satu layar dengan jarak yang lebih dekat sehingga 

detail dapat lebih terlihat jelas dari pada menggunakan very long shot / 

very wide shot.  
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2.3.2    Medium Shot (MS) 

 Medium shot menyajikan sebuah suasana mirip dengan jarak pandang 

manusia pada umumnya. Dengan menggunakan MS kita dapat menyajikan sebuah 

suasana seperti sebagaimana biasanya kita melihat suatu suasana. Dengan jarak 

yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, penonton dapat melihat sebagian 

kecil dari apa yang terjadi disekitar objek utama dari shot tersebut dan apa yang 

dilakukan atau terjadi pada objek utama shot dengan cukup jelas.  

a) Medium Long Shot (MLS) / Knee Shot 

Pada shot ini detail dapat lebih jelas ditangkap penonton dengan jarak shot 

yang lebih dekat. Pengambilan shot ini tidak menunjukan keseluruhan dari 

objek atau karakter utama. Objek atau karakter utama yang terlihat hanya 

kurang lebih tiga per empat dari keseluruhannya, apabila karakter utama 

berupa humanoid maka yang terlihat hanya bagian diatas lutut saja.    

  

Gambar 2.4. Medium Long Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

b) Medium Shot (MS) / Waist Shot / Mid 

Dengan menggunakan shot ini karakter atau objek utama dapat terlihat 

dengan jelas dan dianggap cukup penting dalam shot ini. Akan tetapi 

pergerakan objek atau karakter utama terbatas dengan besarnya layar shot 

yang dapat ditangkap kamera.  
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Gambar 2.5. Medium Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

c) Medium Close-Up (MCU) / Bust Shot 

MCU menunjukan sebagian besar dari karakter atau objek utama sebuah 

shot, dan latar belakang dapat dianggap tidak terlalu penting dalam shot 

ini. Biasanya MCU digunakan pada adegan percakapan atau adegan 

lainnya yang tidak membutuhkan banyak gerakan dari pihak objek atau 

karakter utama. Dalam shot ini pula ekspresi wajah dan detail kecil lainnya 

dapat terllihat.  

  

Gambar 2.6. Medium Close-Up Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

2.3.3 Close-Up (CU) 

 Close-Up adalah shot yang menyajikan perbesaran dari objek utama. 

Sehingga penonton dibawa untuk lebih berfokus pada objek tertentu  dalam 
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sebuah shot. Dengan menggunakan close-up penonton juga dapat melihat detail 

khusus yang ada pada objek utama atau suasana pada shot tersebut. 

a) Close-Up (CU) 

Shot ini digunakan untuk memfokuskan penonton pada muka objek atau 

karakter utama dari shot tersebut. Pada shot ini ekspresi wajah dan 

pergerkan otot wajah dapat dilihat oleh penonton. Detail-detail kecil yang 

ada pada wajah karakter utama juga dapat dilihat dengan jelas oleh 

penonton. 

  

Gambar 2.7. Close-Up Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

b) Big Close-Up (BCU) / Choker 

BCU digunakan untuk memperlihatkan emosi karater atau objek utama 

shot tersebut. Hal ini disebabkan kerena wajah karater atau objek utama 

mengambil sebagian besar dari keseluruhan shot, hampir kurang lebih dua 

per tiga dari besarnya layar shot. 
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Gambar 2.8. Big Close-Up Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

c) Extreme Close-Up (XCU / ECU) 

Pada shot ini penonton difokuskan khusus pada bagian tertentu dari objek 

atau karakter utama. Penonton dipaksa untuk melihat detail tertentu yang 

ingin ditunjukan cerita dalam shot tersebut. Hampir seluruh bagian layar 

shot diambil untuk perbesaran detail tersebut dan latar belakang hanya 

tampilan agar tidak terlihat kosong saja. 

  

Gambar 2.9. Extreme Close-Up Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

2.4. Camera Angle 

Camera angle adalah dimana kamera memposisikan dirinya untuk mengambil 

gambar atau melihat sebuah scene. Angle kamera dapat ditentukan menurut letak, 
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posisi, arah condongan kamera, dan ketinggian kamera. (Bowen & Thompson, 

2013, hlm. 269) 

 Dari ketinggian kamera, angle  kamera dapat dibedakan menjadi tiga 

tingkat ketinggian, yaitu; 

a) Neutral Angle Shot 

Neutral angle shot yang lebih dikenal dengan eye level menempatkan 

posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata pemerannya. Dengan 

penempatan seperti ini maka penonton diposisikan untuk menjadi 

pengamat dan ikut mengamati apa yang sedang dilakukan karakter atau 

objek utama, kejadian yang sedang berlangsung.  

 

Gambar 2.10. Neutral Angle Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

b) High Angle Shot 

Adalah dimana posisi kamera berada di atas atau lebih tinggi dari objek 

atau karakter utama sebuah shot. Dengan posisi kamera seperti ini subjek 

sebuah shot dilihat penonton sebagai sesuatu yang kecil, rendah, dan 

terperangkap. 
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Gambar 2.11. High Angle Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

c) Low Angle Shot 

Didapat dengan menempatkan posisi kamera berada di bawah jarak 

pandang mata subjek utama sebuah shot. Dengan menggunakan posisi ini 

penonton dapat mengasosiasikan bahwa subjek tersebut berada di posisi 

yang lebih tinggi, kuat, kecil, dan berkuasa darinya. 

Perancangan Garis...,Christina Krista, FSD UMN, 2017



13 

 

 

Gambar 2.12. Low Angle Shot 

(Grammar of The Shot, 2013) 

2.5.  Komposisi  

Dalam menyampaikan sebuah cerita dalam sebuah animasi, pembuat animasi 

tidak jauh dari menggunakan Bahasa Visual yang muncul dalam suatu shot. 

Sedangkan komposisi menjadi salah satu bagian yang penting dalam membentuk 

sebuah shot. Sebab sebuah shot dalam sebuah film adalah mata penontonnya, 

dimana dengan melihat penonton dipaparkan akan suatu cerita. Dengan komposisi 

yang tepat penonton dapat merasakan suasana yang terdapat didalam sebuah shot.    

Pengkomposisian yang dimaksud dalam sebuah shot menurut Ward (2003) 

adalah penataan segala objek-objek atau elemen visual yang terdapat didalam 

sebuah frame agar terlihat menjadi suatu kesatuan yang juga seimbang. Kesatuan 

dari  elemen-elemen visual tersebut kemudian membentuk sebuah gambaran 

kepada penonton akan suasana dan informasi cerita yang ingin disampaikan.  
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Gambar 2.13. The Rule of Thirds 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

 

Gambar 2.14. Contoh The Rule of Thirds 

(Grammar of The Shot, 2013) 

 

 

Untuk menciptakan sebuah komposisi yang harmonis dan seimbang, pembuat 

animasi perlu memperhatikan komposisi shots-nya melalui: 

2.5.1. The Rule of Thirds 

The Rule of Thirds adalah sebuah 

garis bantu yang membagi sebuah 

frame atau layar menjadi sembilan 

bagian sama besar seperti gambar 

disamping. 

Pengkomposisisan sebuah 

shot dengan  menggunakan The 

Rule of Thirds membuat komposisi 

shot terlihat nyaman untuk dilihat mata. Pembagian ruang layar  menjadi sembilan 

bagian sama besar dilakukan untuk pedoman pengambilan gambar agar komposisi 

shot tidak berat disatu sisi. Penempatan objek utama dalam pengambilan gambar 

biasanya berada di salah satu garis vertikal yang membagi layar menjadi tiga 

bagian sama rata atau berada di kolom tengah layar.  
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Gambar 2.15. Jarak Head Rooms 

(Flash Cinematic Techniques, 2010) 

 

 

2.5.2. Head Rooms 

Tidak hanya peletakan objek utama yang perlu diperhatikan, keleluasaan objek 

utama pada suatu komposisi shot juga perlu diperhatikan. Banyak sedikitnya jarak 

antara tinggi karakter dengan batas frame mempengaruhi kenyamanan penonton 

juga ruang gerak karakter dalam sebuah shot. Terkadang ada dan tidak adanya 

ruang diatas kepala karakter juga dapat menyebabkan perbedaan informasi yang 

disampaikan suatu komposisi shot. 

Apabila sebuah shot dikkomposisikan dengan tidak mempunyai head 

room, karakter atau objek utama suatu shot terlihat seperti terkekang tidak dapat 

bergerak dengan leluasa karena pergerakan karakter hanya terbatas pada luas 

ruang yang tersedia didalam frame tersebut.  

 

 

Sedangkan apabila sebuah shot dikomposisikan dengan terlalu banyak 

ruang diatas kepalanya, karakter atau objek utama terlihat tersingkirkan dari fokus 

utama sebuah shot untuk menyampaikan sebuah informasi. Sehingga head room 

perlu disesuaikan dengan komposisi frame agar karakter dapat bergerak dengan 

nyaman didalam sebuah shot. 

2.5.3. Shape Within the Frame  

Komposisi objek-objek visual dalam sebuah shot juga dapat di komposisikan 

dengan sengaja untuk memberikan kesan tertentu dalam sebuah adegan. 

Komposisi objek tersebut kemudian membentuk sebuah imajinasi bentuk yang 
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Gambar 2.16. Rounded Shape (Romance) 

(Beauty and The Beast, 1991) 

 

 

Gambar 2.17. Square Shape (Terperangkap) 

(Cinematic Storytelling, 2005) 

 

 

tidak selalu tampak. Bentuk-bentuk tersebut dapat menyiratkan sebuah suasana 

tertentu dalam suatu adegan. Menurut Block dalam bukunya yang berjudul “The 

Visual Story” (dalam Sijll, 2005) bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokan 

menjadi: 

a) Rounded Shapes 

Dapat menyiratkan sebuah suasana pasif, romantis, aman, dan kekanakan. 

 

 

 

b) Square Shapes 

Dapat menyiratkan sebuah suasana keteraturan, kaku, dan terperangkap. 

 

 

 

c) Triangles 

Dapat menyiratkan sebuah suasana keagresifan, dan intimidasi. 
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Gambar 2.19. Garis Semu 

(Flash Cinematic Techniques, 2010) 

 

 

Gambar 2.18. Triangles (Intimidasi) 

(Flash Cinematic Techniques, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Garis Semu 

Pengarahan pandangan penonton dalam suatu shot dapat dicapai melalui berbagai 

macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan Garis Semu. Garis semu 

merupakan sebutan dari garis imaginasi yang tidak nampak secara langsung dalam 

sebuah gambar. Garis yang termasuk dalam garis semu berdasarkan sifatnya yang 

tidak nampak secara langsung menurut pengertian Laurer dan Pentak (2008) 

adalah implied line dan psychic line. Kedua garis ini terbentuk dari komposisi 

khusus objek visual yang terdapat didalamnya.  

 

 

 

2.6.1. Implied Line 

Pengaplikasian implied line dalam memfokuskan pandangan penonton dalam 

suatu shot terdapat dalam pengkomposisian objek-objek yang ada didalam shot  
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tersebut. Objek-objek visual tersebut sengaja dibuat dengan arah objek merujuk 

pada objek visual utama sebuah shot untuk mengarahkan pandangan penonton 

kedaerah tersebut. (Jackson, 2010, hlm. 102)  

Berdasarkan bentuknya garis semu jenis implied lines dapat dikelompokan 

menjadi lima jenis garis. Ward (2003) dalam bukunya memaparkan beberapa 

kegunaan garis semu tersebut sebagai berikut; 

a) Garis Vertikal 

Garis vertikal merupakan garis lurus dari atas ke bawah atau 

sebaliknya. Garis semu dengan bentuk vertikal ini dapat membelah 

sebuah frame menjadi dua bagian yang terpisah apa bila diletakan pada 

tempat yang tepat. Garis dengan bentuk ini juga dapat digunakan untuk  

menghubungkan bagian atas sebuah frame dengan bagian bawah frame 

tersebut. 

Garis ini paling efektif apabila digunakan bersamaan dengan objek 

utama sebuah frame sebagai pendamping atau sebagai pembentuk 

objek utama tersebut. Hal ini disebabkan garis dengan bentuk vertikal 

menggambarkan sebuah kesan yang kuat dalam suatu frame terutama 

apabila digabungkan dengan beberapa garis horizontal lainnya.  

b) Garis Diagonal 

Garis diagonal dalam sebuah frame menginisiasi penonton untuk 

menantikan adanya sebuah gerakan atau aksi yang akan terjadi dalam 

frame  tersebut. Hal ini disebabkan karena bentuk diagonal terlihat 

seperti garis yang mengalami pergerakan sebab bentuknya tidaklah 

vertikal maupun horizontal. 

Garis semu dengan bentuk ini baik digunakan untuk memfokuskan 

atau mengarahkan pandangan penonton pada sudut-sudut sebuah frame. 

Garis semu diagonal juga dapat digunakan pada sebuah shot yang 

ingin menggambarkan adanya pergerakan atau aksi penting yang akan 

terjadi pada shot  tersebut. 
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c) Curves 

Curves merupakan garis semu dengan bentuk yang dinamis. 

Bentuknya yang bervariasi dikenali dengan adanya ciri khas garis 

berlekuk. Garis semu dengan bentuk ini digunakan untuk mengarahkan 

pandangan mata penonton dari titik yang satu menuju ke titiik yang 

lain. 

Walaupun garis ini juga mengarahkan pandangan penonton pada 

suatu bagian dari sebuah frame, garis ini mengantar pandangan mata 

penonton dengan lebih halus dengan bentuknya yang mengalir. Garis 

ini juga dapat digunakan untuk menunjukan alur dengan membuat 

perjalanan gerak mata penonton sebelum mencapai titik akhir tujuan. 

Garis ini paling efektif apabila digunakan untuk mengantar pandangan 

mata penonton dari titik awal seperti bagian terluar sebuah frame ke 

titik akhir tujuan yang merupakan objek utama dari frame tersebut. 

d) Line of Beauty 

Line of Beauty merupakan pengelompokan khusus dari jenis garis 

curve atau melengkung. Garis semu ini  berbentuk seperti  huruf ‘S’.  

Garis ini efektif digunakan dalam untuk membentuk objek-objek 

khusus seperti tanaman yang terkena hembusan angin atau kobaran api.  

e) Convergence of Lines 

Convergence of Lines merupakan garis semu yang muncul dari adanya 

perbedaan jarak objek dengan kamera, camera angle, dan jenis lensa 

kamera. Garis yang dihasilkan biasanya berbentuk garis lurus dari 

seluruh bagian frame yang menuju pada satu titik seperti bentuk garis 

dalam sebuah prespektif satu titik hilang. Maka garis ini sangat efektif 

untuk mengarahkan pandangan penonton pada objek utama sebuah 

shot. 
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Gambar 2.20. Arah Pandangan 

(Tangled, 2010) 

 

 

2.6.2.  Psychic Line 

Pengaplikasian psychic line dalam memfokuskan pandangan penonton pada suatu 

bagian shot dapat dicapai melalui pengarahan suatu objek visual yang 

menunjukan arah ke objek visual lainnya. Pengaplikasian juga dapat dibentuk 

melalui arah pandangan mata karakter ke suatu bagian shot. Atau dapat juga 

dalam bentuk arah tunjuk tangan objek visual karakter yang terdapat didalam 

sebuah shot.  (Ward, 2003, hlm. 70)  

Pengaplikasian garis semu ini paling efektif dilakukan bersama karakter 

yang terdapat pada sebuah shot maupun frame.   
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